Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
Informace k vyřízení rodného listu dítěte narozeného
ve Fakultní nemocnici Ostrava
1. Vyřízení rodného listu na pracovišti matriky ve FNO
- 2. patro, dveře č. 201, vedle vstupu na porodní sály
Úřední hodiny:
pondělí - pátek 8:30 – 10:00 hod.

tel. kontakt: 702 272 041

Vyřízení rodného listu na tomto detašovaném pracovišti matriky je možné v následujících případech a
po předložení níže uvedených dokladů:
Dítě narozené za trvání manželství - jeden z rodičů předloží:
prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči – viz zadní strana
občanský průkaz nebo cestovní doklad
oddací list (pokud již nebyl předán po nástupu do porodnice)
Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství - jeden z rodičů předloží:
prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči - viz zadní strana
občanský průkaz nebo cestovní doklad
doklad o určení otcovství (pokud již nebyl předán po nástupu do porodnice)
Dítě narozené mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství – matka předloží:
prohlášení o jménu dítěte - viz zadní strana
občanský průkaz nebo cestovní doklad
rodný list matky
je-li matka rozvedená - pravomocný rozsudek o rozvodu, je-li matka ovdovělá - úmrtní list manžela
Po předložení výše uvedených dokladů bude zpravidla do 2 pracovních dnů vystaven rodný list a
připraven k vyzvednutí na detašovaném pracovišti matriky ve FNO, případně zaslán poštou.

2. Vyřízení rodného listu na matrice v budově Úřadu městského obvodu
Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 2. poschodí
Nelze-li vyřídit rodný list na detašovaném pracovišti.
Úřední hodiny :
pondělí
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
tel. kontakt:
599 480 423, 599 480 421

Matriční úřad: Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
Souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) dítěte
Jméno a příjmení otce : …………………………….. datum narození: ………………………..
Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení matky: ……………………………datum narození : ………………………..
Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………………
Prohlašujeme,
že naše dítě narozené dne ………………… v Ostravě-Porubě
bude užívat jméno (jména) …………………………………………

…………………………..
podpis otce

Kontaktní telefon: ……………………………
otec

…………………………
podpis matky

……………………………………..
matka

Neoddaní rodiče musí k tomuto prohlášení o jménu předložit rovněž
souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti sepsané před matrikou.
Rodný list bude vystaven po předložení všech podkladů potřebných k zápisu dítěte do
knihy narození.
Možnosti převzetí rodného listu – označte způsob převzetí:
a) rodný list vyzvedneme na detašovaném pracovišti ve Fakultní nemocnici Ostrava
b) v případě, že matka dítěte již není hospitalizována ve Fakultní nemocnici Ostrava, žádáme
o zaslání rodného listu poštou na adresu:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………..
Ulice s číslem popisným, příp. orientačním …………………………………………………..
PSČ a město ……………………………………………………………………………………

